
Benvolgudes companyes i companys, 
 
he tingut coneixement de diverses irregularitats que afecten al pressupost de la UAB per a l’any 2010 que 
ens ha estat presentat pel gerent de la UAB. 
  
El passat 2 de desembre el Consell de Govern va aprovar, seguint les indicacions de la comissió 
d’economia i serveis delegada del propi Consell de Govern, un projecte de pressupost per a l’any 2010.  
 
Aquest projecte ens va ser tramès, junt amb diversa documentació el dia 17 de desembre amb el nom “5.4 
Pressupost UAB 2010 (II).pdf” i amb una indicació que deia literalment “La documentació del punt 5.4, 
correspon a una versió no definitiva, tant bon punt disposem de la documentació definitiva us el farem 
arribar.” 
 
Ni el Consell de Govern, ni la seva comissió delegada d’economia, en cap moment es va tornar a reunir ni 
va ser informat del suposat caràcter “no definitiu” del projecte de pressupost que va aprovar. 
 
Tot i així, el dia 18 de desembre se’ns va enviar un nou document, amb el mateix títol, però amb la 
indicació de que es tractava de la “documentació definitiva” del punt corresponent al pressupost de la UAB 
per l’any 2010.  
 
Aquest document anava acompanyat d’un altre “5.4. Pressupost UAB 2010 (I).doc” on, sota l’epígraf de 
“normativa” al seu últim apartat es recollia explícitament el següent: “Acord del Consell de Govern en 
sessió de 2 de desembre de 2009, pel qual s’aprova la proposta de pressupost de la UAB de l’exercici 
2010”. 
 
Malgrat això, aquest document no corresponia a l’aprovat pel Consell de Govern i cap dels seus membres 
va ser informat de la seva existència. 
 
Aquest nou pressupost incorporava dues modificacions que consisteixen en el canvi de l’adscripció laboral 
de les places de gerent i vice-gerent de recursos humans i en un increment considerable de les seves 
retribucions.  
 
Concretament, mentre en el pressupost aprovat pel Consell de govern del 2 de desembre aquestes dues 
places constaven dins del capítol I a l’apartat de PAS laboral i tenien unes retribucions de 116. 871 € pel 
gerent i (en una estimació aproximada) 81.000€ pel vicegerent ( pàgina 33); en el pressupost que se us va 
presentar com a definitiu, aquestes dues places figuren com a PAS funcionari i amb unes retribucions de 
120.000 i 90.810 € respectivament ( pàgina 32). Al mateix temps, el pressupost del PAS funcionari de la 
escala A, s’incrementa en 210.810 € i el PAS laboral de grup 1 disminueix en 177.972, produint-se així un 
increment net de 32.838€. 
 
Val la pena deixar constància de que a la vigent Relació de Llocs de Treball (aprovada pel Consell de 
Govern de 1 de febrer de 2007) ambdues places figuren com a PAS laboral i per modificar la RLT s’ha de 
seguir el procediment establert a l’article 158.2 dels Estatuts de la UAB  on s’estableix el següent: 
 
2. Per a l’elaboració de la relació dels llocs de treball es procedirà de la forma següent: 
a) La Gerència de la Universitat elaborarà una proposta de relació de llocs de treball, considerant les 
demandes arribades de les estructures bàsiques, que comunicarà als representants dels treballadors. 
b) Un cop negociats amb els representants dels treballadors els eventuals canvis de les condicions de 
treball derivats de la relació, la Gerència elevarà una proposta global al Consell de Govern per a la 
seva aprovació, acompanyada d'una memòria explicativa en la qual s’explicitaran els criteris generals 
de fixació dels perfils de les places. Un cop el Consell de Govern s’hi hagi pronunciat favorablement, la 
proposta serà elevada al Consell Social per a la seva aprovació definitiva 
 
En cap moment s’ha procedit de la manera legalment establerta per fer el canvi de les dues places 
esmentades. 



 
Igualment, cal deixar constància que, tant a la negociació del govern central amb els agents socials, com 
als pressupostos Generals de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, marquen un increment salarial per a 
l’any 2010 del 0,3% de les retribucions de tots els empleats públics ( increment que, en cap cas s’ha aplicat 
a cap de les retribucions del treballadors de la UAB recollides als pressuposts presentats davant del Consell 
Social). En canvi, en aquestes dues places en concret,  els increments que es deriven del pressupost 
presentant al Consell Social són  d’un 2,67 % i un 10,8% aproximadament. 
 
És possible, i així ho desitgem,  que totes aquestes qüestions siguin producte d’una errada no intencionada.  
 
En cas que es confirmin els nostres desitjos cal que, per evitar qualsevol malfiança, el gerent de la UAB 
retiri el projecte de pressupost enviat al Consell social el 18 de desembre ( malgrat no haver estat aprovat); 
es reconegui el seu caràcter erroni en una acta del Consell Social  i es vigili que qualsevol nova proposta de 
pressupost que arribi al Consell Social hagi estat aprovada, en la seva literalitat, pel consell de Govern i 
respecti la normativa de la UAB i de les administracions públiques. 
 
Si per part del gerent i de l’equip de govern de la UAB es ratifica el contingut de la proposta de pressupost 
presentada al Consell Social el dia 18 de desembre ens trobaríem, al meu entendre, davant d’una actuació 
molt greu per diferents raons que, sense ànim d’exhaustivitat us resumim:  
 
1.- S’ha amagat al Consell de Govern la modificació del pressupost aprovat per aquesta institució i se li ha 
fet creure que el pressupost aprovat per ell era el presentat literalment al Consell Social. 
 
2.- S’ha dit,  explícitament, al Consell Social, que el document que se li presentava pel seu debat i 
aprovació era l’aprovat pel Consell de Govern de la UAB, cosa que no respon a la veritat. 
 
3.- S’ha fet servir l’aprovació del pressupost, en les condicions abans esmentades, per a modificar la 
Relació de Llocs de Treball sense complir cap de les condicions establertes als estatuts de la UAB.  
 
4.- S’ha fet servir la condició de responsable de l’elaboració del pressupost per part del gerent per 
incrementar, en les condicions abans esmentades, el seu propi sou i el d’una persona de la seva confiança, 
ultrapassant clarament els límits legals establerts pels empleats públics. 
 
5.- S’ha fet impossible cap crida mínimament creïble a l’austeritat i a la corresponsabilitat, tant 
pel que es refereix a la comunitat universitària com als responsables del finançament públic de la 
UAB, quan qui hauria de fer-les efectives ha triat el camí contrari pel seu propi benefici.  
 
Creiem que, tant per la condició de representants de la societat en els òrgans de govern i control 
de la UAB, com per la nostra responsabilitat directa en l’aprovació dels pressupostos de la nostra 
universitat heu de ser els primers en ser coneixedors d’aquests fets i de la seva transcendència. 
Aquest és l’objectiu d’aquesta comunicació i desitjo, molt sincerament, que el gerent i l’equip de 
govern facin innecessària qualsevol altre comunicat a les diferents instàncies de la UAB i dels 
poders públics. 
 
Resto, evidentment, a la vostra disposició per a qualsevol aclariment. 
 
Ben cordialment, 
 
Juan Manuel Gomiz 
 
Membre del Consell Social 
Membre del Consell de Govern 


